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Universeel Primer Black 

Algemeen 

Universeel Primer Black is een spuitbare spuitbuslijm met een hoog vaststof gehalte, ontworpen voor het primen 

van houten, betonnen en metalen dakdekken voorafgaand aan het verlijmen van dakbanen. Het biedt een goede 

temperatuurbestendigheid en heeft, indien beschermd tegen vervuiling, een open tijd van enkele uren. Test altijd 

eerst een klein monster van de materialen om zeker te zijn van de geschiktheid van het product voor de 

toepassing. Sommige vinylsoorten bevatten bijvoorbeeld grote hoeveelheden weekmaker die na verloop van tijd 

kan migreren en de hechting verzachten. Bij twijfel eerst testen.  

Niet gebruiken op flexibel PVC of geëxpandeerd polystyreen. 

Eigenschappen 

• Uniforme spray 

• Snelle gemakkelijke toepassing 

• Snel drogen 

• Hoge vaste stoffen 

• Hoge temperatuur weerstand 

• Lange open tijd 
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Verwerkingsvoorschriften 

• Zorg ervoor dat het dakoppervlak schoon, droog en vrij van stilstaand water is. Eventueel stilstaand water 

moet worden verwijderd en het oppervlak moet minimaal 1 uur drogen voordat lijm wordt aangebracht. 

• Bevestig een geschikte spuitkop op het spuitpistool. Gebruik een spuitpistool met een verlengstuk van 60 

cm zodat de lijm staand kan worden aangebracht. 

• Sluit de slang aan op de bus en het spuitpistool op de slang en draai de aansluitingen vast. 

• Open de klep op de bus. De klep moet open blijven totdat de bus is opgebruikt. Gebruik na gebruik de 

borgmoer op het pistool. Als u de klep uitschakelt, zal de lijm in de slang en het pistool opdrogen en 

verstoppingen veroorzaken. 

• Zorg ervoor dat het membraan op maat is gesneden en klaar is om te hechten. 

• Houd het spuitpistool op 90° ten opzichte van het oppervlak en breng een uniforme lijmlaag aan, voor een 

dekking van 90-100%. 

• Zorg ervoor dat de lijm geen plas vormt. 

• Laat het oplosmiddel verdampen zodat de lijm droog aanvoelt voordat u het membraan op zijn plaats legt. 

Het drogen duurt ongeveer 1-2 minuten, afhankelijk van de ondergrond, de omgevingstemperatuur en de 

vochtigheid. Overspuiten en plasvorming van de lijm zullen de droging verhogen. 

• Oefen druk uit op het oppervlak met een bezem of roller om volledig contact te garanderen. 

• Na het spuiten de punt van het spuitpistool verwijderen en afspoelen met een geschikt reinigingsmiddel 

voordat het is uitgehard. 

• Als de bus niet binnen 2 weken is opgebruikt, sluit u de klep, leegt u de resterende lijm in de slang en sluit u 

deze aan op een geschikt reinigingsoplosmiddel. Spoel grondig met oplosmiddel om alle lijm van de slang 

en het pistool te verwijderen.  

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Zwart CLEANPRIMR453338 5407008130091 Vat 22l 

Houdbaarheid 

Beschermen tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde omgeving tussen 15 en 35°C en uit de buurt 

van direct zonlicht. Laat het product niet op een betonnen vloer staan. Lage temperaturen kunnen leiden tot 

onherstelbare afscheiding van de lijm. Bewaren onder de juiste omstandigheden, in originele, ongeopende 

verpakking, is het product 12 maanden houdbaar.  

Beperkingen 

Universeel Primer Black droogt onder normale omstandigheden binnen twee minuten, maar dit zal variëren bij 

verschillende temperaturen en vochtigheidsgraden. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de 

droogtijd en als de temperatuur erg laag wordt, kan er bloei ontstaan. Bloei is vocht dat zich vormt op de lijmlijn 

veroorzaakt door verdamping van oplosmiddelen, waardoor de luchttemperatuur erboven daalt. 
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Technische gegevens 

Oplosmiddel Dichloormethaan 

Drijfgas Hydrocarbon / Ether 

Vaste inhoud 35 % 

Spuitpatroon Web 

Kleur Zwart 

Dekking - 150 m² (droge laag gewicht van 25 g/m²) 

VOC 669 g / l 

Hitte resistentie 105 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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